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KÖZLEMÉNY 
 

A MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÓVODÁBA TÖRTÉNŐ 
BEIRATKOZÁSI RENDRŐL ÉS A NYITVA TARTÁS SZÜNETELÉSÉRŐL 

 

TISZTELT SZÜLŐK! 
 

Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy a leendő óvodások beíratása 
 

2017. április 24. – 25. – 26. napján  1000-1600 óráig 
 

lehetséges a Molnári Nemzetiségi Óvodába. 
Cím: 8863 Molnári, Táncsics u. 1. 

Tel: 93-383-214 
 

Kérjük, hogy a beiratkozással Karádiné Tislér Mária óvodavezetőt keressék, aki az esetlegesen 
felmerülő kérdéseikre érdemben tud válaszolni. Mobil: +36-30-330-7206 

 
Beíratásra várjuk azokat a gyermekeket, akik: 

� 2017. szeptember 1. napjáig betöltik a két és fél, illetőleg a 3. életévüket, 
� már betöltötték a 3. életévüket, és jelenleg még nem járnak óvodába 

 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Óvoda felvételi körzete: 

Semjénháza és Molnári települések közigazgatási területe. 
 

Kérjük a Kedves Szülőket, hogy az alábbi dokumentumokat  
a beíratásra hozzák magukkal: 

� -  a szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája 
� -  a gyermek születési anyakönyvi kivonata 
� -  a gyermek lakcímkártyája, ha van: személyi igazolványa 
� -  a gyermek TAJ kártyája 

 
Az óvodába való felvételről az óvodavezető dönt a beiratkozásra kiírt utolsó határnaptól 
számított 21 munkanapon belül. A felvételről az óvodavezető írásban tájékoztatja a szülőket. A 
felvétel elutasításáról szóló döntés ellen a döntés kézhezvételét követő 15 napon belül a szülő - az 
óvodai felvétellel és az óvodából való kizárással kapcsolatban, érdeksérelemre hivatkozással - 
írásbeli kérelemben eljárást indíthat Molnári-Semjénháza Községi Önkormányzatok Képviselő-
testületeinek Intézményfenntartó Társulásának (8863 Molnári, Hevesi u. 4.) címezve, és az 
óvodavezetőnél benyújtva. 
 
Amennyiben a szülő nem teljesíti az óvodáztatási kötelezettségét, az óvodavezető erre 
vonatkozó tájékoztatása alapján a Jegyző írásban szólítja fel a szülőt kötelezettségének 
teljesítésére. 
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Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket a Molnári Óvoda nyitva tartásáról: 
 

Napi nyitva tartási idő:  
Hétfőtől - péntekig: 6.45 órától - 16.45 óráig 

 
Éves nyitva tartás: 

a 2017/2018 nevelési év: 
2017. szeptember 1. napjától - 2018. augusztus 31. napjáig tart. 

 

Az Óvoda éves nyitva tartása a 2016/17 nevelési évben 
2017. július hó 17. napjától - 2017. augusztus 11. napjáig szünetel. 

Első óvodai nap: 2017. augusztus 14. napja. 
 
 

Molnári, 2017. február 08. 

 
 
 
 
 

Vuk István 
Társulási Tanács Elnöke 


